
 
 
 
 

Benvolgut senyor, / Benvolguda senyora,  
 
Ens desplau informar-vos que la 4a edició d’In-FCTA, del Festival de Cinema de la Terra 
Alta, no podrà celebrar-se aquest 2020 tal com estava prevista, amb una setmana de 
cinema i activitats del 2 al 8 d’agost. Malgrat que, si les condicions ens són propícies, no 
descartem portar a cap un acte In-FCTA de petites dimensions el cap de setmana del 7-8 
d’agost, degut a la situació de pandèmia pel COVID-19 i la mala situació econòmica a què 
ens aboca aquesta emergència sanitària, aquest any In-FCTA queda cancel·lat a l’espera 
d’una gran reedició al 2021.  
 
In-FCTA és casa vostra. Sabem que el sentiu vostre, que viviu amb nosaltres el moment 
previ frenètic i nerviós de cada inici de jornada, amb bon cinema fluint rítmicament, amb les 
explosions i silencis de cada bona acaballa. Per tot això, els agraïments que us devem són 
gegants, perquè sense vosaltres res seria possible. In-FCTA us necessita sempre per 
resistir els embats de cada nova edició i un cop més us diem: GRÀCIES. Un gràcies amb 
majúscules. 
 
Tots heu fet possible que hàgem arribat fins a la 3a edició. Amb la inseguretat del futur 
pròxim, us enviem el nostre apreci i desitgem que la recuperació d’aquest moment 
d’inestabilitat siga ràpida i que, de cara a l’any vinent, per a l’edició 2021, puguem tornar a 
organitzar una nova edició plena de bones sinergies i entesa i que, un cop més, en sigueu 
els protagonistes.  
 
Ara com ara, quedem al vostre servei per qualsevol dubte i us demanem disculpes per la 
tardança de noves notícies. Aquesta decisió ha sigut difícil, però calia ser responsables, 
prendre-la i no perllongar més una espera que hauria resultat igual. 
 
Per acabar amb bon gust de boca, us demanem que, per un moment, us traslladeu a l'agost 
de 2019 i reviviu, per un instant, amb els ulls tancats, l'olor d'aquell cinema, el riure entretallat 
del vostre company o companya de cinema a la fresca, la bona sintonia de tothom, la 
bellesa senzilla, fugaç, d'aquells dies i, en definitiva, la felicitat d'infectar-se fins als ossos 
d'In-FCTA cada hora de cada dia. Ens retrobem promptet, però hi som sempre. 
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